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на дисертацію Клименка Івана Сергійовича 

«Особливості діагностики та корекції розвитку дітей молодшого 

шкільного віку з психоорганічним синдромом», подану на здобуття 

наукового ступеня кандидата психологічних наук 

за спеціальністю 19.00.08 – спеціальна психологія 

 

Актуальність теми дисертаційної роботи 

В умовах перебудови сучасної спеціальної освіти і виховання в Україні 

актуальною залишається проблема розробки нових підходів і засобів 

удосконалення процесу соціалізації дітей із порушеннями розвитку. 

Практичний запит на діагностичну та корекційну роботу з дітьми з 

психоневрологічними захворюваннями і синдромами є актуальним у сфері 

спеціальної освіти. Вивчення проблеми особливостей діагностики та корекції 

розвитку дітей молодшого шкільного віку з психоорганічним синдромом є 

важливим напрямком сучасної спеціальної психології. З огляду на це, 

розроблена й експериментально апробована І. С. Клименко система 

діагностично-корекційної роботи з дітьми означеної категорії є цінною як для 

спеціальної психології, так і для фахової підготовки студентів психологів, 

педагогів. 

У цьому сенсі викладені вище міркування переконують у актуальності 

та своєчасності дисертаційного дослідження І. С. Клименка. Адже, як 

засвідчують теоретичні напрацювання і психологічна практика, на сучасному 

етапі розвитку спеціальної психології проблема диференційної діагностики 

та корекції розвитку дітей молодшого шкільного віку із психоорганічним 

синдромом не була предметом спеціального дослідження. 

В дисертаційній роботі чітко сформульовано об’єкт, предмет, мета, 

завдання, методи дослідження, послідовно викладений матеріал. В роботі 

чітко структуровані  найважливіші компоненти наукової роботи: підходи 

вчених до визначення поняття «психоорганічний синдром» (с. 11-12); 
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виокремленні найважливіші компоненти структури порушення при 

психоорганічному синдромі (с. 13-15); виокремлені специфічні особливості 

різноманітних форм психоорганічного синдрому в дитячому віці (с. 18-22); 

виділені базові виміри, які покладені в основу обґрунтування диференційної 

діагностики та переваги диференційованого підходу до корекції розвитку; 

виділені особливості корекційно роботи із зазначеними групами дітей (с. 133-

134); детально показана на рисунку структура формувального експерименту 

(с. 148), логіка і послідовність відповідної корекційно роботи; показана 

процедура математичної обробки даних і визначення коефіцієнта кореляції 

досліджуваних процесів. 

Перспективність та вагомість обраного напряму дослідження 

підтверджує практична значущість одержаних результатів, які полягають у 

розробці комплексної психолого-медико-педагогічної системи діагностично-

корекційної роботи, спрямованої на виявлення та нівелювання негативних 

проявів психоорганічного синдрому у дітей молодшого шкільного віку, та 

можливістю її використання психологами, корекційними педагогами, 

батьками у процесі корекційно-розвивальної роботи. 

Наукова новизна одержаних результатів 

Оцінюючи найважливіші здобутки дисертаційного дослідження варто 

відзначити результати, що мають вагому наукову новизну.  

1. Цінним для спеціальної психології як науки є те, що виявлені 

особливості розвитку молодших школярів із психоорганічним синдромом на 

основі діагностування рівня сформованості: пізнавальних процесів та 

емоційної сфери. 

2. Здійснено диференційний аналіз особливостей розвитку дітей із 

психоорганічним синдромом у порівнянні  з дітьми розвиток яких 

відбувається нормативно, дітьми з аутизмом та дітьми з інтелектуально-

мнестичним недорозвиненням ступеню легкої розумової відсталості.  
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3. Виокремлені специфічні особливості онтогенезу, здійснено аналіз 

біологічних факторів, що впливали на виникнення психоорганічного 

синдрому. 

4. Розроблено систему діагностично-корекційної роботи, спрямованої 

на виявлення та нівелювання негативних проявів психоорганічного синдрому 

у дітей молодшого шкільного віку. 

5. Доповнено зміст критеріїв для визначення особливостей розвитку 

дітей із психоорганічним синдромом. 

6. Подальший розвиток набули наукові уявлення про 

характеристики психічного розвитку дітей за принципом єдності афекту та 

інтелекту, особливості диференційованого підходу до діагностики та корекції 

психічного розвитку дітей молодшого шкільного віку з психоорганічним 

синдромом.. 

Вважаємо, що елементи наукової новизни сформульовані коректно. Їх 

кількість та кваліфікаційні ознаки відповідають нормативним вимогам. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень та висновків, 

сформульованих у дисертації 

Детальне ознайомлення з текстом дисертації І. С. Клименка дає 

підстави стверджувати, що підхід дисертанта до проблеми діагностики та 

корекції розвитку дітей молодшого шкільного віку з психоорганічним 

синдромом відзначається фундаментальністю, ґрунтовністю, логічністю 

викладу, якісним оформленням наукового апарату роботи. 

Слід визначити, що обґрунтованість наведених у роботі висновків 

базується на достатньо грамотному використанні таких наукових методів: 

аналіз, систематизація, ранжування, узагальнення з метою виявлення 

теоретико-методологічних основ і підходів до розв’язання проблеми 

діагностики та корекції розвитку дітей молодшого шкільного віку з 

психоорганічним синдромом; моделювання (створення моделі структури, 

формувального експерименту, моделі логіки і послідовності корекційно-

розвивальної роботи; загальної технології корекції і розвитку пізнавальної та 
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емоційної сфер); експертна оцінка (виявлення рівнів розвитку пізнавальної та 

емоційної сфер); констатувальний, формувальний та контрольний 

експерименти (для перевірки ефективності запропонованої системи 

корекційної роботи); статистичної обробки даних (з метою доведення 

ефективності розробленої автором і впровадженої системи діагностично-

корекційної роботи). 

Слід відзначити те, що дослідженням було охоплено широку емпіричну 

базу дисертаційної роботи, яку склали результати низки досліджень (2012-

2014 рр.), проведених у школі-інтернаті м. Острог, психолого-медико-

педагогічних консультаціях м. Києва, ТМО «ПСИХІАТРІЯ» м. Києва, ТМО 

«Психіатрія та наркологія» м. Рівне. В дослідженні брали участь 210 дітей. 

Дисертантом використана наукова література вітчизняних і зарубіжних 

вчених, що свідчить про досить ґрунтовне опрацювання матеріалу з даної 

проблеми, високий рівень наукової підготовки автора. 

Оцінка змісту та завершеності дисертації 

У вступі чітко обґрунтовано актуальність проблеми і цінність її 

розробки для полегшення практичного здійснення процесу діагностики та 

корекції розвитку дітей молодшого шкільного віку з психоорганічним 

синдромом. 

Чітко сформульовано мету, яка конкретизована в завданнях, окреслено 

об’єкт, предмет та систему методів, які використані в роботі.  

У першому розділі дисертаційної роботи «Аналіз наукових досліджень 

з проблеми психоорганічного синдрому в дитячому віці» здійснений 

системний теоретичний аналіз та узагальнення наукових вітчизняних і 

зарубіжних праць із проблеми психоорганічного синдрому в дитячому віці; 

визначені підходи вчених до визначення поняття «психоорганічний 

синдром» (с. 11-12); виокремленні найважливіші компоненти структури 

порушення при психоорганічному синдромі (с. 13-15); виокремлені 

специфічні особливості різноманітних форм психоорганічного синдрому в 

дитячому віці (с. 18-22); представлено клініко-психологічну характеристику 
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психоорганічного синдрому у дітей; представлено аналіз когнітивних та 

емоційних порушень, визначено особливості міжособистісних стосунків у 

дітей із психоорганічним синдромом; визначені підходи до методів 

діагностики (с. 48-50) та корекції (с. 50-51). 

У другому розділі роботи «Дослідження особливостей психічного 

розвитку дітей молодшого шкільного віку із психоорганічним синдромом» 

дисертант вдало обґрунтував вибір методики констатувального дослідження. 

Вважаємо, що використання діагностичних методик: Н. Семаго, М. Семаго з 

метою оцінки базової афективної регуляції; «Вимірювання рівня тривожності 

Тейлора», «Тест шкільної тривожності Філліпса» для вивчення рівня 

тривожності; «Вивчення мімічної моторики», «Дослідження розуміння 

емоційних станів людей, зображених на картинці», «Розпізнавання емоцій» 

за Г. Волкової з метою дослідження стану розпізнавання та ідентифікації 

емоцій; «Стандартні кольорові матриці Равена» для дослідження 

особливостей мислення; «Трикутники» з метою вивчення особливостей 

уваги; «10 слів»  (О. Лурія) з метою вивчення пам'яті; для визначення 

особливостей сприймання - методику «Чого не вистачає?» (Р. Немова); 

характеристик уяви  «Намалюй що-небудь» (Т. Марцинковської); 

діагностика мовленнєвої діяльності здійснювалось за допомогою методик 

«Виявлення порушень писемного мовлення» (І. Садовнікової) та «Експрес-

діагностики усного мовлення» (Т. Фотекової),  на підставі яких здійснений 

диференційний аналіз особливостей розвитку дітей із психоорганічним 

синдромом позитивно вирізняє дану роботу.  

У третьому розділі «Система корекційної роботи з дітьми молодшого 

шкільного віку з психоорганічним синдромом» висвітлено зміст 

формувального експерименту, спрямованого на корекцію психічного 

розвитку дітей із психоорганічним синдромом; висвітлено систему 

корекційної роботи, підібрані методи впливу з урахуванням провідних 

симптомів; представлено результати перевірки його ефективності. 
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В роботі чітко виписана і представлена в схемах структура 

формувального експерименту, технологія впровадження системи корекційної 

роботи, логіка і послідовність корекційно-розвивальної роботи протягом 

всього формувального експерименту. 

В таблицях представлені показники результатів експериментальної 

роботи, проведено порівняльний аналіз і викладені обґрунтовані висновки, 

підтверджені кореляційним аналізом після математичної обробки одержаних 

даних при діагностуванні після закінчення впровадження розробленої 

автором системи корекційної роботи. 

Аналіз основної частини дисертації дає підстави зробити висновок про 

те, що мета дисертаційної роботи досягнута, а дисертація є завершеною 

науковою кваліфікаційною працею.  

Значення одержаних результатів для науки й практики та 

рекомендації щодо їх можливого використання 

На наш погляд, результати дисертаційного дослідження 

характеризуються теоретичною і практичною значущістю. Вони можуть бути 

використані: 

− для подальшого теоретичного та емпіричного дослідження проблеми 

діагностики та корекції розвитку дітей з психоорганічним 

синдромом (дітей переддошкільного віку та підлітків); 

− для проведення дослідження з даною категорією дітей з метою 

дослідження особливостей особистості;  

− для підготовки студентів за напрямками спеціальна психологія, 

медична психологія. 

Повнота викладення наукових положень висновків і рекомендацій 

дисертації в опублікованих працях 

Основні положення і висновки дисертаційної роботи викладено у 9 

наукових публікаціях, з яких: 3 одноосібні наукові статті опубліковані у 

вітчизняних фахових виданнях, 1 – у зарубіжному фаховому періодичному 
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виданні, 1 – у загальнонауковому виданні, 3 – у співавторстві, 1 – матеріали 

конференцій.  

Таке представлення результатів для даного рівня наукової роботи є 

достатнім. Кількість публікацій, обсяг, якість, повнота висвітлення 

результатів та розкриття змісту дисертації відповідає вимогам до 

дисертаційних робіт та «Порядку присудження наукових ступенів і 

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника». Зазначені 

публікації повною мірою висвітлюють основні наукові положення дисертації. 

Основні положення дисертації доповідались та були схвалені на 12 

науково-практичних конференціях і семінарах, зокрема міжнародних 

конференціях: «Актуальні проблеми логопедії» (Київ; 2011, 2014), 

«Поведінкові розлади у дітей та підлітків» (Київ, 2011), «В. М. Блєйхер та 

сучасна клінічна психологія» (Київ, 2012), «Поведінкові та мовні розлади у 

дітей та підлітків» (Київ, 2014), «Научная дискуссия: вопросы педагогики и 

психологии» (Москва, 2015), «Простір арт-терапії: мистецтво життя» (Київ, 

2015);  всеукраїнських і регіональних конференціях: «Метаболічні 

енцефалопатії у дітей» (ПАГ НАМН України, Київ, 2011), «Психотерапія і 

психотерапевт у світі, що змінюється» (Київ, 2011), «Програмно-цільове 

обслуговування дітей з розладами зі спектру аутизму» (Київ, 2012), 

«Коморбідні стани у дітей з розладами спектру аутизму. Діагностика та 

принципи лікування» (Київ, 2014); навчально-методичному семінарі 

«Особлива дитина. Епілепсія: виходимо з тіні» (Київ, 2014).  

Відповідність змісту автореферату основним положенням 

дисертації 

Ознайомлення з текстом автореферату дисертації дає підстави 

стверджувати, що за структурою та змістом він відповідає всім чинним 

вимогам до даного виду робіт. У тексті автореферату відображено основні 

положення, зміст, результати і висновки здійсненого І. С. Клименко 

дисертаційного дослідження. Наголосимо, що зміст автореферату та основні 

положення дисертації є ідентичними.  



8 

Дискусійне положення та зауваження 

Позитивно оцінюючи здобутки дисертанта, вважаємо за необхідне 

зазначити такі дискусійні положення та зауваження до поданої дисертаційної 

роботи: 

1. Заслуговує на більш детальне викладення питання щодо визначення 

сфер розвитку дитини, найбільш важливих для диференційної діагностики 

психоорганічного синдрому. 

2. Автор у порівняльному експерименті використовує показники, 

отримані в результаті діагностики дітей із психоорганічним синдромом, дітей 

з розумовою відсталістю, дітей з аутизмом та дітьми розвиток яких 

відбувається нормативно. Чому саме ці категорії обрані для зіставлення? 

3. Для сучасної психології, в тому числі «спеціальної», корисним є 

показники гендерних (статевих) особливостей досліджуваних дітей. На жаль 

автор на це не звертає уваги. 

В цілому, висловлені зауваження не ставлять під сумнів отримані 

наукові результати, бо повністю можуть бути виправленими у подальшій 

науковій роботі І. С. Клименка. 

Загальний висновок 

Дисертаційна робота на тему «Особливості діагностики та корекції 

розвитку дітей молодшого шкільного віку з психоорганічним синдромом» 

виконана вперше і є суттєвим науковим внеском у спеціальну психологію.  

Дисертація є завершеною, самостійно підготовленою кваліфікаційною 

науковою працею, в якій викладені науково обґрунтовані, теоретично 

значущі і практично цінні результати, що сприяють удосконаленню 

організації і здійсненню діагностики та корекції розвитку дітей молодшого 

шкільного віку з психоорганічним синдромом.  

Актуальність обраної теми дисертації, ступінь обґрунтованості 

наукових положень, висновків і рекомендацій, новизна та повнота викладу в 

опублікованих працях повністю відповідає вимогам до кандидатських 

дисертацій.  
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